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niş ve muhteşem sarayın çok büyük, gös
terişli ve elips biçiminde, yaklaşık 30 m. 
yüksekliğinde bir tonazla örtülü Tak-ı 
Kisra veya Eyvan-ı Kisra adlı salonu, ken
di halkıyla yabancı devlet erkanı ve mi
safirleri kabul edip dinlediği , haksızlığa 

uğrayanların başvurduğu bir adalet sa
rayı olarak şöhret kazanmıştır. İbn Ha
cib, Buhtüri ve Firdevsi gibi birçok şai
rin hakkında müstakil şiirler yazdığı {bk. 
Dihhuda, XIX, 34, 36-37, 39-40) bu sara
yın büyük bir kısmı XIX. yüzyıl sonların
da bir depremde yıkılmıştır. Ancak gü
nümüzde Bağdat yakınlarındaki Selma
nipak kasabası civarında ayakta kalan 
kısımları bile bir mimari şaheser oldu
ğunu göstermektedir. Genişliği ve yük
sekliğiyle ünlü bu tak klasik Türk ede
biyatında bu vasıfları yanında güç ve 
kudret sembolü olarak da sık sık kulla
nılan bir remiz olmuştur. Manzum ve 
mensur siyerlerle benzeri eserlerde, Hz. 
Peygamber'in doğumu sırasında mey
dana gelen mucizevi olaylarda zarar gör
düğü kaydedilen bu hükümdarlık takı
na, gazel ve kasidelerde tak kelimesinin 
lugat manasından hareketle güzelin mih
rap veya hilal şeklindeki kaşı da benze
tilmiştir. Sursalı Ahmed Paşa'nın, "Kis
ra-yı hüsndür ki bugün kaşı takina/Zen
cir-i müşg asar ham-ı gisüsı Kasım'ın" 
beyti bunu ifade ettiği gibi Nedim 'in, 
"Şüphesiz Nüşirevan'ın tacı başından dü
şer 1 Baksa tak-ı ser- bülend-i kasr-ı izz 
ü şanına" beytinde işaret edilen taç da 
Kisra ile birlikte anılan ona ait tamam
layıcı unsurlardan biridir. Rivayete gö
re Enüşirvan bu taka bir çan astırıp ucu
na da zincir bağlatmış, onun adaletine 
başvuranlar "zencir-i adi" denilen bu zin
cir vasıtasıyla çanı çalar ve dertlerini ken
disine anlatırlarmış. Zati'nin, "Servera 
bir bend-i lakayddır kapında adi/ Tuta
mazdı anı zencire çekip Nüşirevan" bey
tiyle Baki'nin, "Erdi nesim-i ma'delet-i 
Kisri-i bahar 1 Zencir-i adli çekti çemen
zara cüybar" beytinde bu durum söz ko
nusu edilerek övülenler Enüşirvan ile kar
şılaştırılmıştır. 

Enüşirvan'ın babası Kubad da, "Tac-ı 

Kubad ü sagar-ı Cem'den ferağı var 1 
Mecnün bulalı Leyli itinin yatağını " (Ha
yali Bey) beytinde görüldüğü gibi divan 
edebiyatında taçla birlikte anılan bir di
ğer kahramandır. Şark - İslam edebi
yatlarında çok işlenmiş mesnevi konu
larından biri olan Hüsrev ü Şirin veya 
Perhad ile Şirin hikayesinin esas kah
ramanı ise Enüşirvan (1. Hüsrev) değil 

ll. Hüsrev' dir. Ayrıca hikayenin önemli 
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kahramanlarından Perviz de (Hüsrev-i 
Perviz) Enüşirvan'ın tarunu kabul edil
mektedir. 
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ENÜŞİRVAN b- HALiD 
( ..U\.> .:r. .;!,_;__,.;1 ) 

Sadrü'l-İslam Şerefüddln 
Ebu Nasr Enuşirvan b. Halid 

b. Muhammed el-Kaşanl 
(ö. 532/1138 [?]) 

Selçuklu ve Abbi'i.si veziri. 
_j 

4S9'da ( 1 066-67) Rey veya Kaşan'da 
doğdu. Büyük Selçuklu Devleti'nde di
van katibi olarak göreve başladı. Sultan 
Berkyaruk ile Selçuklu tahtında hak id
dia eden amcası Tutuş arasında Rey ya
kınlarındaki Daşilü'da meydana gelen ve 
Tutuş'un ölümüyle sonuçlanan savaşa 

katıldı ( 1 7 Saf er 488 1 26 Şubat 1095) 

Sultan Berkyaruk'un veziri Müeyyidül
mülk'ten ilgi ve itibar gören Enüşirvan 
onun himayesinde görev aldı. Müeyyidül
mülk'ün, Berkyaruk'un annesi Zübeyde 
Hatun aleyhindeki sözleri ve faaliyetleri 
sebebiyle aziedilerek bizzat Berkyaruk 
tarafından katledilmesi üzerine devlet 
hizmetini terketti ve Basra'ya gidip ede
biyatla meşgul oldu. Burada meşhur şair 
Hariri ile tanışıp onu el-Ma~iimat'ı yaz
maya teşvik etti. Sultan Berkyaruk'tan 
sonra tahta geçen Muhammed Tapar 
zamanında ve Ziyaülmülk'ün vezirliği sı
rasında (ll 07 -lll ı) hazinedar ve arızu'l

ceyş olarak görev yaptı. Şemsülmülk Os
man b. Nizamülmülk 2000 dinar karşı
lığında onun yerine arız tayin edilince 
Bağdat'a gitti. Hatimülmülk Muhammed 
Meybüdi'nin vezirliği döneminde (ı ı ı ı

ı ı ı 7) vezir naibi oldu. Fakat şiddetli mu
halefet ve entrikalarla karşılaşınca isti
fa etmek zorunda kaldı. Daha sonra tek
rar arızu'l-ceyş tayin edildi ve 516 (1122-
23) yılına kadar bu görevi sürdürdü; bu 
tarihte azi ve hapsedildL Şemsülmülk Os-

man b. Nizamülmülk'ün ölümünden son
ra {517 1 1123) hapisten kurtuldu ve Irak 
Selçuklu Sultanı Mahmüd b. Muhammed 
Tapar tarafından vezir tayin edildi; 1127-
1128 yılları arasında bu görevde kaldı. 
Rakip ve düşmanlarının entrikaları yü
zünden vezirlikten ayrılıp Bağdat'a gitti 
ve 1132'de Halife Müsterşid- Billah ta
rafından vezirliğe getirildi. 1134 yılında 
istifa ettikten bir süre sonra da Irak Sel
çuklu Sultanı Mes'üd b. Muhammed Ta
par'ın veziri oldu. Ancak iç karışıklıkları 
önleyemediği ve başarılı olamadığı için 
aziedildi ve yerine rakiplerinden imadüd
din Dergezini getirildi {1136) . 

Enüşirvan 532 veya 533 Ramazanın
da (Mayıs 1138 veya Mayıs 1139) Bağdat'
ta vefat etti. Başta halifenin veziri olmak 
üzere çok sayıda devlet adamının katıl
dığı muhteşem bir cenaze töreniyle ön
ce burada defnedildi; daha sonra Küfe'
ye götürülerek Hz. Ali'nin türbesine gö
müldü. 

Akıllı , titiz, dindar, güzel ahlaklı ve 
doğru bir kişi olarak tanıtılan EnOşir

van aşırı dindarlığı ve nezaketi sebebiy
le tenkit edilmiştir. Kendisi de edipti; 
alim ve şairleri himaye ettiği için çağ
daşlarının övgüsüne mazhar olmuştu. 

Enüşirvan Fütaru zamani'ş-şudıJ.r ve 
şuduru zamani'l- tütı1r adıyla bir eser 
kaleme almıştır. Sultan Melikşah'ın tah
ta geçişinden {1072) Irak Selçuklu Sulta
nı Tuğrul b. Muhammed'in ölümüne ka
dar {1134) geçen süre içinde meydana 
gelen olayları ve hatiratım ihtiva eden 
bu Farsça eser, Selçuklular'ın siyasi ta
rihi ve o dönemdeki batıni faaliyetler 
açısından olduğu kadar divan teşkilatı 
ve saray hayatı bakımından da birinci 
elden önemli bir kaynaktır. Ancak müel-

. lifin olayları yorumlarken ve bir kısım 
devlet adamlarını değerlendirirken za
man zaman tarafsızlıktan uzaklaştığı, 

bazı vezir ve memurları aşırı derecede 
överken bazılarını da ağır biçimde ten
kit ettiği görülür. Fütı1ru zamani'ş -şu

dur, İmadüddin Katib el- İsfahani tara
fından bazı ilavelerle birlikte Nuşretü'l
fetre ve c~retü 'l-htre adıyla Arapça'ya 
tercüme edilmiştir. Bündari de bu ter
cümeyi Zübdetü'n-N~ra ve nulJbe
tü'l- cuşra adıyla ihtisar etmiştir. Her üç 
müellifin ortak ürünü olan bu eser ilk de
fa Martin Theodor Houtsma tarafından 
neşredilmiştir (Tevarfl]u Ali Selca~ [L'His· 
toire des Seldjoucides}, Leiden 1889). Daha 
sonra çeşitli baskıları yapılan eser (Kita· 
bü Tarfl]i devleti Ali Se/ca~, Kahire 1900, 

Beyrut 1400/ 1980) Kıvamüddin Burslan 



tarafından Irak ve Horasan Selçuklu
ları Tarihi adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş
tir (İstanbul ı 943) . 
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( .t,;t:ırı) 

Araplar' da yıldızların hareketiyle 
hava durumu ve iklimler arasında 

ilgi kuran, çeşitli takvimlere 
esas teşkil eden halk astronomi 

L 
ve meteoroloji bilgisi. 

_j 

Enva' sözlükte "güçlükle ayağa kalk
ma, doğrulma, yükselme; ağır bir yük 
sebebiyle eğilme, meyletme" manaları
na gelen nev' isminin çoğuludur. Terim 
olarak "bir yıldızın veya yıldız takımının 
şafak vakti batarken aynı anda aksi yön
den 'rakib' denilen mukabilinin doğma
sı" anlamına gelmekte, böylece aynı za
manda cereyan eden hem doğuş (tuiQ') 
hem batış (sukut) hadisesini ifade et
mekte, bundan dolayı da bazı dil alim
lerince ezdaddan sayılmaktadır. Nev'in 
başlıca anlamının "yükselme, doğrulma" 
olması sebebiyle asıl doğuş kavramını 

ifade için tercih edilmesi gerekirken 
Araplar onu "ağırlık sebebiyle eğilme, 

meyletme" anlamından ötürü daha zi
yade batış karşılığında kullanmışlardır. 

Ayrıca ismin bu iki zıt anlamdan han
gisine delalet ettiği, yıldızın hangi ta
biat hadisesine sebebiyet verdiğiyle de 
ilgilidir; çünkü bir yıldızın doğuşu ile 
batışının farklı olayları meydana getir
diğine inanılmaktadır (ibnü 'I-Ecdabi. s. 
ı 34- 135). 

Yıldızlar eski Araplar için, geceleyin 
yollarını kolayca bulmalarını sağlayan 

birer işaret olmalarının yanında çeşitli 

meteoroloik olaylara ve iklim değişiklik
lerine yol açtıklarına inanıldığı ve mev
simlerin ardarda gelişlerinin alameti sa
yıldıklarından daima gözlem konusu teş
kil etmişlerdir. Cahiz bu husustaki halk 
bilgilerinin önemli bir birikim oluşturdu
ğuna işaret eder (Kitabü ' l·/jayevan, VI, 
30). ilmi bir teoriyle temellendirilmemiş 
olan ve yalnız gündelik hayat içindeki 
gözlemlere dayanan bu birikim eski Arap 
atasözü, seci ve şiirlerine bütün canlılı
ğıyla yansımıştır. Buralarda geçen yıldız 
adları ile bu yıldızların doğuş veya ba
tışlarının sebebiyet verdiği meteorolojik 
olaylar nesilden nesile kolayca aktarılan 
bazı formüllere bağlanmıştır. Söz konu
su bilgileri bir ortak hafıza gibi sakla
yan bu sözlü malzeme göçebe veya yer
leşik olsun eski Araplar'ın su, hava ve 
toprakla olan ilişkilerinin izahını, daima 
göklerin yeri yönettiği şeklindeki kadim 
inanca dayandırdıklarını göstermekte
dir. Cahiliye Arapları, muhtemelen Me
zopotamya ve Kuzey Sami uygarlıkların
dan da etkilenerek meydana getirdikle
ri bu astronomi (astroloji) - meteoroloji 
karışımı ilkel kozmotojik öğretide yıldız
ları yağmurun yağması, sıcakların veya 
soğukların başlaması, suların çekilip ka
barması, bitki örtüsünde değişiklik ol
ması, bereket ve kıtlık meydana gelme
si ve çeşitli rüzgar yahut fırtınaların çık
ması gibi tabii hadiselerin arnili olarak 
görmüşler ve onlara bir tür ulühiyyet 
nisbet ederek beklentileri doğrultusun
da kendilerinden niyazda bulunmuşlar
dır. Enva· bilgisi hakkında yazılmış son 
eserlerden birinin müellifi olan İbnü'I
Ecdabi, Araplar'ın enva' disiplinine ba
kışının İslam öncesi ve İslam sonrasın
da uğradığı köklü değişikliğe işaret et
mektedir. Müellife göre Cahiliye Arapla
rı yıldızları bazı tabiat hadiselerinin ya
ratıcıları olarak görmekle küfre düşmüş
lerdir. Bu konuda İslam inancına uygun 
görüş sahibi olan Araplar ise envaı sa
dece belli tabiat hadiselerinin vaktini 
gösteren işaretler şeklinde değerlendir-· 

mişlerdir. Bu anlayışa göre enva·. Allah'ın 
adeti (sünnetullah) üzere cereyan eden 

ENVA' 

belli hadiseler için "a'lam ve evkat" ol
maktan öte bir anlam taşımaz (el-Ezmi· 

ne ve ' l·enva', s. 136) . İslam'daki tevhid 
ilkesinin Araplar'ın enva' hakkındaki te
lakkilerinde kesin bir dönüştürücü rol oy
nadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'in çeşitli ayetlerinde yıldızların Al
lah'ın emrinde olduğu ve dolayısıyla ken
dilerinde hiçbir yaratıcı gücün bulunma
dığı açıklıkla ifade edilmektedir (mesela 
bk. el-En'am 6/97; en-Nahl ı6/ ı2; er
Rahman 55 / 6) . Hz. Peygamber de en
va· konusundaki batı! inancı kınayarak 

yağmuru yağdıranın Allah olduğunu be
lirtmiş , yağmurun yağışını bir yıldızın 

doğup batmasına bağlayanların o yıldı
za tapıp Allah ' ı inkar etmiş olacaklarını 
bildirmiştir (Buhari, "E~an", ı 56, "İstis

~a'", ı 28, "Megazi", 35; Müslim, "İman", 
125; Nesai, "İstis~a'", 16). 

Enva· sisteminin ilk şekli, basit ola~ 
rak yıldız veya takım yıldızların doğuş 
ve batışı ile (nev') başlayan yaklaşık yir
mi sekiz dönemlik bir güneş yılındaki 
meteorolojik hadiseleri takip ve tahmin 
etme bilgisinden ibaretti. Yıldızların bir
birlerine göre süreleri farklılık arzeden 
batışlarıyla (mesela Süreyya takım yıldızı
nın yedi gün, Hen'a yıldızının bir gün) yi
ne nev' denilen bir döneme girilmekte 
ve belli yıldızların batışı veya mukabille
rinin doğuşu ile hava durumu tahmin 
edilmekteydi. Böylece on dört çiftten olu
şan yirmi sekiz yıldız yahut takım yıldı
zın doğuş ve batışiarı ile başlayan yirmi 
sekiz sabit döneme ayrılmış ilkel bir gü
neş yılı takvimi elde edilmiş oluyordu (E/2 

ling.J. I, 523). Daha sonraki merhalede 
Araplar, İslam'dan bir süre önce benim
sedikleri ayın arz etrafındaki hareketini 
belirten yirmi sekiz durak ile (menazil) 
yirmi sekiz envaı birleştirdiler ve sonuç
ta sistemi, her biri 12· SO' lık eşit yay
lardan teşekkül eden yirmi sekiz bölüm
tü bir zodyak haline getirdiler. Bu siste
me göre bir yılda yirmi sekiz yıldız veya 
takım yıldızın her biri, on üç günlük yir
mi yedi ve on dört günlük bir sabit dö
nem (nev') halinde yirmi sekiz menzil 
oluşturmakta ve toplam 365 gün elde 
edilmektedir (27 x ı 3 ~ 35 ı + 14 ~ 365) 
Bu durumda ay, arz etrafında yirmi se
kiz günde tamamladığı dönüşü sırasın
da her gece bir menzili geçmekte ve bir 
gece bir yıldız veya takım yıldıza yakın 
olurken ertesi gece doğu istikametinde 
o yıldız(lar)dan uzaklaşmaya başlayarak 
nihayet 28. gece yıldızı batıda tekrar id
rak etmektedir. Böylece on dört çiftlik 
yirmi sekiz yıldız veya takım yıldız ayın 
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